
NIET VEREIST: ERVARING            WEL VEREIST: MOTIVATIE
 

OPLEIDING VOLGT IN DE PRAKTIJK! 

MEEWERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE 
VERWARMINGSINSTALLATIES?

 
 MET ONZE INSTALLATIES ZORGEN VOOR HET VERDUURZAMEN 
EN HET VERLAGEN VAN JOUW ENERGIEREKENING. DAAROM IS 

DE VRAAG NAAR VLOERVERWARMING GROEIENDE EN NIET MEER 
WEG TE DENKEN. 

 
NU IS DIT HOT TOPIC EN ACTUEEL,  MAAR WIJ DOEN DIT AL 30 
JAAR EN DOOR ONZE GROTE VARIATIE IN SYSTEMEN HEBBEN 

WIJ ALTIJD EEN OPLOSSING VOOR ELKE SITUATIE.
 

EN DIE OPLOSSING INSTALLEREN? DAAR KUN JIJ  AAN 
BIJDRAGEN.

 
  

BEGINNEND 
INSTALLATEUR 

VLOERVERWARMING

 
ZO KAN JE DAG ERUIT ZIEN OP RENOVATIEPROJECTEN:
Met je koffie to-go vertrekken j i j  en je collega vanuit  huis 
rechtstreeks naar de klus.
Om 7 uur staan jul l ie paraat en knallen uit  elkaar van energie.
Samen met de hoofdmonteur loop je al les door en leggen 
jul l ie aan de klant uit  wat er gaat gebeuren.
Vervolgens starten jul l ie met de instal latie.
Een halve dag later ben je toe aan een pauze want je 
buikspieren zi jn goed getraind van het lachen.
Na het afronden van de instal latie wordt het systeem in 
bedri jf  gesteld.  Daarna leggen jul l ie al les uit  aan de klant en 
worden de formulieren ingevuld.
Nadat je een duimpje hebt gekregen van de klant r i jden jul l ie 
voldaan terug naar de zaak om de werkbus te laden voor de 
volgende dag. 
Je ri jdt met de werkbus naar huis en verteld 's  avonds vol 
trots hoe bli j  je iemand gemaakt hebt met jul l ie strakke 
instal latie en inzet.



Gezell igheid:  bi j  ons heerst een informele sfeer.
Een gemotiveerde instel l ing:  dit  is  onmisbaar voor goede 
teamprestaties.
Verantwoordeli jkheidsgevoel :  je doet wat je zegt,  en je zegt 
wat je doet.  Ook als je op een bananenschil  stapt en een 
sl ippertje maakt.  
Betrouwbaar:  niet al leen de klant maar heel het team moet 
op elkaar kunnen bouwen.
Flexibi l i teit :  in onze dynamische wereld moet je f lexibel 
inzetbaar zi jn met je werkuren.
Ri jbewijs B of deze op korte termijn in je zak hebben.
Affiniteit  met de bouw: je interesseert je voor het technische 
vak.
Goede beheersing van de Nederlandse taal .
Woonachtig binnen 15 minuten ri jden van de zaak.  
Vermogen om te kunnen klokkijken.

WIJ ZOEKEN IEMAND MET:

WAT WE JOU BIEDEN?

Marktconform salaris met CAO in Metaal & Techniek.
Afwisselend werk.  Want niemand houdt van eentonig werk.
Sterk,  gezell ig,  divers en jong team.
25 vakantiedagen en een 38-urige werkweek.
Persoonli jke groei .
Opleiding tot hoofdmonteur.
Volledig ingerichte werkbus (zodra je in staat bent
zelfstandig projecten uit  te voeren.
Meebeslissen in de bedri jfsvoering.

Kom jij ons team versterken? Stuur je CV en 
motivatie naar info@thermcomfort.nl.
Of meer weten? Bel gewoon even op!

 
Zonnekracht 6

Oude Tonge
0623313425 

WE ZIJN EEN JONG TEAM, JE KOMT TERECHT TUSSEN 
JONGENS DIE WETEN VAN AANPAKKEN EN VAN EEN GRAPJE 

HOUDEN. 
WE SPREKEN ONZE WAARDERING UIT EN WE BIEDEN JE EEN 

KANS OM EEN STEM TE HEBBEN IN DE BEDRIJFSVOERING ALS 
MONTEUR.

 
MEEDOEN ÉN MEEDENKEN!
DAT ONDERSCHEIDT ONS.  


